
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, 

Pardubický kraj, z. s. 

 Sídlo: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice 

  

 IČ: 70881383, DIČ: CZ-70881383,   

 bank. spojení: FIO banka, a.s. 2900232471/2010 

 
 

ZÁPIS č. VII/3 Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA       
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 

Dne: 4. 11. 2021                          Zahájení: 17,00   Ukončení: 19,00          
 

PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Jiří Dušánek (člen 

KRJ), Martin Kroul (předseda ORJ Ústí n. O.), Miroslav Křesťan (místopředseda ORJ Chrudim), Luděk 
Strouhal (předseda ORJ Svitavy), Oldřich Pešina (zpravodaj VS), Petra Zajícová (zpravodajka KD), 
Vladimír Ráček (RK kraje) 
 
OMLUVENI: Jaroslav B. Procházka (člen KRJ), Martin Pavliš (předseda ORJ Chrudim) 
 

HOSTÉ: Ondřej Vokál (náčelník), Ladislav Pelcl (místonáčelník) 
 
Účast členů KRJ je 89 %, KRJ je usnášeníschopná. 

 
1. Schválení programu  

 

KRJ schválila program jednání zaslaný v pozvánce. 

 

2. Záznam o elektronických hlasováních 

 

2.1 – VII/19 

Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje návrh na udělení Řádu stříbrného trojlístku ses. 

Evě Vedmochové, středisko Moravská Třebová. 

Hlasování dokončeno 20. 5. 2021 (9 pro/0 proti/0 zdržel se). 

 

2.2 – VII/20 

Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile sv. Jiří – stříbrný stupeň br. 

Jakubu Pavlišovi, středisko Ležáky Skuteč. 

Hlasování dokončeno 20. 5. 2021 (7 pro/1 proti/1 zdržel se). 

 

2.3 – VII/21 

Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile za činovnickou službu takto: 

 

15 let 

Ivana Němcová 

 

10 let 

Filip Fedrzel 

Tomáš Žák 

 

Hlasování dokončeno 20. 5. 2021 (8 pro/0 proti/1 zdržel se). 

 



 

3. Registrace 2022 

 

3.1 Místopředseda KRJ br. Vítek informoval o zahájení registrace členské základy v roce 2022. 

Všechny principy, procesy a termíny zůstávají zachovány i pro rok 2022. Základním předpisem je 

Směrnice k registraci.  

 

S případnými problémy se prosím co nejdříve obracejte na br. Vítka. 

 

3.2 KRJ upozorňuje vedoucí přímo řízených středisek pardubického okresu, že o případné výjimky 

z povinné kvalifikace vedoucích středisek, oddílů nebo jejich zástupců je třeba požádat emailem 

na adresu předsedy KRJ do 15. 1. 2022. 

 

4. Registrační poplatek v roce 2022 

 

4.1 Předseda KRJ představil stávající koncepci členského odvodu a navrhl setrvání u stávající výše 

poplatku. Vytváří se přiměřená rezerva na straně jedné, na straně druhé nejsou v tuto chvíli žádné 

konkrétní potřeby pro zvyšování odvodu. 

 

4.2 – VII/22 

Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje registrační poplatek pro Junák – Pardubický 

kraj na rok 2022 ve výši 30 Kč/člen.  

8 pro/ 0 proti / 0 se zdržel.  

 

5. Vyznamenání  

 

5.1 – VII/23 

Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Díků br. Ondřeji 

Duchoslavovi, středisko Vysoké Mýto. 

8 pro/0 proti/0 zdržel se. 

 

6. Různé 

 

6.1 Předseda KRJ vyzval střediskové vedoucí, resp. předsedy ORJ, aby připravili návrhy na 

udělení Medaile za činovnickou službu. Návrhy se přijímají jen elektronicky (seznam 

navrhovaných, počet let činovnické služby, případně zdůvodnění nebo aktuální vykonávaná 

funkce). 

 

6.2 Připomíná se vedoucím OJ, aby dohlédli na doplnění skutečností letošních táborů do SkautISu 

(termín je 15. 11. 2021). Stejně tak platí, že dokud OJ nedoplní hospodářský výkaz do SkautISu, 

nebudou jí odeslány dotační prostředky. Nejzazší termín pro zaslání dotačních prostředků OJ je 

30. 11. 2021. V tuto chvíli se to týká středisek Dívčí Pardubice a Přelouč. 

 

6.3 – VII/24 

Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje předložený projekt Čekatelského lesního kurzu, 

Vůdcovského lesního kurzu a Instruktorské lesní školy Stříbrná řeka 2022-24. 

8 pro/0 proti/0 zdržel se. 

 

6.4 Předseda KRJ informoval, že naše skautské řady navždy opustily významné skautské 

osobnosti: br. Lubor Šušlík – Bill, nositel Řádu stříbrného vlka a ses. Marie Štanglerová, 

dlouholetá vedoucí střediska Jablonné nad Orlicí a emeritní předsedkyně ORJ Ústí nad Orlicí.  



6.5 V souvislosti se vzpomínkou na br. Billa navrhl předseda KRJ uspořádání výstavy. 

Předpokládaný termín je květen 2022, otevření ke dni nedožitý narozenin. Výstava se bude konat 

v Pardubicích. Detaily budou zveřejněny později. Ses. Zajícová byla určena jako zodpovědná 

osoba za přebírání artefaktů a fotografií k umístění na výstavě. 

 

Všichni, kteří mají zájem poskytnout materiály (písemné, elektronické nebo jiné hmotné 

předměty), nechť informují br. předsedu (pardubickykraj@seznam.cz).  

 

6.6 Diskuse s hosty – představiteli vedení Náčelnictva Junáka 

V diskusi byly probrána témata týkající se především STS a příslušného registračního poplatku, 

byla zmíněna problematika Skautské energie a mimořádný Valný sněm Junáka, který se uskuteční 

v období únor/březen 2024. Bratr náčelník apeloval na nalezení zástupce Pardubického kraje 

v Náčelnictvu Junáka a nabídl pomoc v této věci.  

 

 

 

                      Zapsal: Jan Stejskal, 06.11.2021 

Ověřil: Martin Kroul, 07.11.2021 
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